VANHA RAHAPAJA
korjaushanke käsitti vuonna 1864 valmistuneen ns. vanhan Rahapajan julkisivujen ja vesikaton kunnostuksen.
alkuperäisen rakennuksen suunnitteli arkkitehti august Boman (yleisten töiden intendentinkonttori). nykyinen julkisivujäsentely on vuodelta 1870 (arkkitehti Florentin Granholm).
Rakennus on tiilirunkoinen, julkisivut ovat rapatut ja sokkeli hakattua graniittia. koristeet ovat
pääosin laastikoristeita. kipsikoristeita on käytetty koillis- ja lounaisjulkisivuja reunustavissa
poikkipäädyissä. Rakennusta on muutettu ja korjattu moneen otteeseen. edellinen laaja korjausvaihe sijoittuu 1990-luvun alkuun, jolloin rakennus saneerattiin ulkoministeriön käyttöön.
Rakennuksen julkisivuista ja vesikatosta tehtiin kartoitus (vanha Rahapaja, julkisivukartoitus, kevät 2012, arkkitehdit mustonen oy), jonka perusteella määritettiin korjaustarpeet ja
työtavat. kunnostus suoritettiin talvityönä ja valmistui loppukeväästä 2013 (pääurakoitsijana
ukri oy). korjauksen laajuutta ja työtapoja tarkennettiin koko korjauksen ajan sitä mukaa kun
rakenteita päästiin avaamaan. Rakennuksen kunnostuksesta on tehty korjausraportti (vanha
Rahapaja, julkisivujen ja vesikaton kunnostus 2012-13, arkkitehdit mustonen oy).

Harjalle puurakenteiset alipainetuulettimet
peltisepäntyönä ARK 1266 001, 2 kpl / harja.

50x75 mm:n rimat tuuletusvälin varmistamiseksi, 3 kpl / vasaväli.
Rima asennetaan pystyyn aina kun se on mahdollista.
Tuuletusvälin tukkiva peltinen vaakarakenne poistetaan ja
korvataan alempana sijaitsevalla uudella vaakarakenteella.
Uusi rakenne puu 50x 100, ruuvikiinnitys peltirankaan.
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Pitkän sivun räystäs ks. ARK 1262 002.
Päätyräystäs ks. ARK 1262 003.
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Päällimmäinen n. 50 mm:n jäykkä villakerros uusitaan.
Paroc Cortex kivivilla, 50 mm, saumat tiivistetään Paroc XST 020 -saumausteipillä.
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1990-luvun rakenne

Kivivilla kääntyy alas ehjälle kipsilevypinnalle.
Tuulensuojapinnoitteen tulee jatkua yhtenäisenä kulman ympäri.
Kulmasauma tiivistetään Paroc XST 020 -saumausteipillä.
Ullakkotiloista poistetaan sielä oleva
rakennusjäte ja pinnat imuroidaan.
Kaikkiin takatiloihin pyritään järjestämään
käynti erillisen suunnitelman mukaan.
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PIIRUSTUS ESITTÄÄ RAKENNEPERIAATETTA.
MITOITUS JA LOPULLINEN DETALJOINTI KATSOTAAN PAIKAN PÄÄLLÄ, OLEMASSA
OLEVAN TILANTEEN MUKAISESTI. NYKYRAKENNETTA EI OLE MITATTU VAAN SE ON
ESITETTY TYÖMAALLA TEHTYJEN HAVAINTOJEN PERUSTEELLA.

vanha rahapaja

Piirustusten pohjana on käytetty vuoden 1991 pääpiirustuksia (Arkkitehtitoimisto Jokela & Kareoja 27.5.1991).
MITAT
TARKISTETTAVA PAIKALLA
Arkkitehti August Boman 1861. Ulkkoasu arkkitehti Florentin Granholm 1870.
Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji ja piirustuksen sisältö

TYÖPIIRUSTUS

VANHA RAHAPAJA

arkkitehdit mustonen oy

(august Boman 1863, F. Granholm 1870)

julkisivujen ja vesikaton kunnostus

Helsinki, senaatti-kiinteistöt oy

pää- ja arkkitehtisuunnittelu
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Mittakaavat

VESIKATON PYSTYLEIKKAUS

Kanavakatu 4, 00160 HELSINKI
28.11.2012

Kalliolanrinne 4 A 10, 00510 Helsinki
p. 09 8253 1220, fax 09 8764747, toimisto@arkkitehditmustonen.fi
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↑↓ Vanha Rahapaja meren puolelta ennen ja jälkeen kunnostuksen.
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